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Мета та задачі проекту на 2011 рік
Мета проекту: Розробка діючого прототипу ГРІД-застосування для
зберігання та інтелектуальної обробки великих обсягів ЕКГсигналів в масштабі популяції населення України.
Задачі на 2012 рік:

1. Розвиток ВЕБ-сервісів управління грід-сховищем ВО «Медгрід» та наповнення
грід-сховища реальними даними, в тому числі:

Тестування транспортних модулів порталу «Медгрід» на реальних даних
(кардіограмах) регіональних кардіологічних диспансерів (медичних партнерів
проекту)

Доробка алгоритмів парсингу де персоналізованих кардіограм та форуму за
зауваженнями користувачів порталу «Медгрід»

Розвиток адміністративного Веб-сервісу управління скриптами реплікації та пошуку
кардіограм у грід-сховищах ВО «Медгрід»
2. Продовження робіт по адаптації до вимог грід-застосувань алгоритмів
автоматичної обробки та класифікації кардіограм, в тому числі:

Адаптація до вимог грід-застосувань алгоритмів автоматичної обробки кардіограм, в
тому числі Міннесотського та інших відомих кодів.

Запуск на порталі «Медгрід» Веб-сервісу «друга думка».

Тестування розроблених алгоритмів на всіх розподілених кластерах ВО «Медгрід».

Пілотне популяційне дослідження за результатами грід-розрахунків на
даних з 2-3 регіональних кардіодиспансерів

3. Доповнення грід-кластеру ІПММС НАНУ додатковим сервером
обчислювальної НОДи для організації оперативної обробки
кардіограм за запитом користувача сервісу «друга думка»

Обсяги фінансування у 2012 році – 180 тис. гривень, з яких
40тис. – капітальні видатки на обладнання (Сервер та інше обладнання)
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Технологічний задум проекту та ВО Медгрід
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Головная мета у 2012 році – проведення пілотного
популяційного дослідження






Відповідно до заключених Угод про співпрацю
реальні кардіограми надходили з Полтавського та
Івано-Франківського кардіологічних диспансерів
Найбільш результативною виявилась співпраця з
Полтавськими кардіологами. Вони надіслали до грідсховища проекту Медгрід біля 6000 кардіограм у
форматі SCP-ECG
Усі надіслані кардіограми були деперсоналізовані,
репліковані на сховища ВО Медгрід та оброблені
автоматичними алгоритмами препроцесінгу, які
розроблялись в 2011 році

Формування репрезентативної вибірки для
населення Полтавського регіону
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Формування репрезентативної вибірки для
населення Полтавського регіону
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Висновки кардіолога-епідеміолога за результатими
розрахунків Мінесоцьких кодів пілотного дослідження
… Які висновки можуть бути зроблені із цього першого досвіду використання
грід-технології в реальній медичній практиці.

1. На сучасному етапі технічно можливо отримувати великий обсяг ЕКГ
інформації за допомогою грід-технології, зберігати її, і робити
кодування згідно Мінесотської класифікації.

2. Використання Мінесотського кодування, після верифікування,
установлення ідентичності кодів отриманих традиційним шляхом і на
основі грід-технології, згодом може бути імплементовано в епідеміологічні
дослідження. З одного боку, це значно знизить трудомісткість процесу, з
іншого боку - допоможе уникнути помилок, пов'язаних з людським
фактором.

3. Архаїчність ведення медичної документації на паперових носіях
унеможливлює проведення настільки необхідних для характеристики
різних аспектів стану здоров'я населення України досліджень, із
включенням більших (десятки й сотні тисяч осіб) когорт, у яких аналіз ЕКГ
буде одним з компонентів. Тому застосування грід-технологій є чи не
єдиним шансом на реалізацію програми таких досліджень.
Д.м.н., проф. Єна Л.М.

Нові Веб-сервіси порталу Медгрід. QR-код доступу

Нові Веб-сервіси порталу Медгрід. QR-код доступу

Міжнародна співпраця проекту Медгрід



Використана інфраструктура Open Science Grid (USA),
грід застосування з попереднього етапу робіт (2011р)
було портовано для використання в OSG та запущено на
грід сайті університету Вісконсін-Медісон. Тип грідсередовища – Condor-G.

Результат тестування:

При використанні Open Science Grid та поточної БД ЕКГ
біля 7000 записів на віддаленому сховищі (ІПММС НАНУ)
обробка займає 1 годину.

Публикації:
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повинно стати розширення кількості реальних кардіограм для
популяційних досліджень.

Основні результати проекту у 2012:
За рахунок капітальних видатків проекту до
НАН України підключено додаткову НОДу на
Ця НОДа використовується для обробки потоку
реальному часі













Грід-кластеру ІПММС
8 ядер.
кардіограм у

Проведено тестування транспортних модулів порталу «Медгрід» на
реальних даних (кардіограмах) регіональних кардіологічних
диспансерів (медичних партнерів проекту).
Проведено новий етап адаптації до вимог грід-застосувань
алгоритмів автоматичної обробки кардіограм, в тому числі
Мінесотського коду, який є актуальним для популяційного
дослідження
Проведено підготовчі роботи для запуску на Порталі «Медгрід»
Веб-сервісу «друга думка». Тестування цього сервісу поки
проводиться в ручному режимі.
Вперше в Україні за допомогою телемедичних та грідтехнологій проведено пілотне популяційне дослідження на
базі електрокардіограм, що забезпечило передумови для
визначення факторів ризику для Полтавського регіону
України.
Розроблені нові Веб-сервіси для порталу «Медгрід», зокрема
впроваджено сервіс доступу для пацієнтів за відповідним QRкодом.
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Перспективи проекту в 2013 році





Ключовим технологічним результатом проекту «Медгрід» є
відпрацювання усього ланцюгу технологій для накопичення цифрових
кардіограм у грід-сховищі (від АРМу кардіолога до грід-сховища) та
автоматизація розрахунків Мінесоцьгоко коду, який є основною
методичною основою для популяційних досліджень у кардіології. Тому
першочерговими заходами для розвитку проекту «Медгрід» у 2013
році ми вважаємо:
Популярізацію порталу Medgrid. Більш широке залучення до співпраці
с проектом «Медгрід» фахівців з АМН України. Організацію співпраці з
кардіологами Росії.
Наповнення грід-сховища реальними кардіограмами телеконсультацій
з декількох регіонів.

Для досягнення наукової мети проекту в 2013 році планується:

Продовження розробки та “грідіфікаціі” автоматичних алгоритмів
обробки кардіограм.

Завершення робіт для запуску Веб-сервісу “Second opinion” на базі
автоматичних алгоритмів обробки кардіограм.

Проведення пілотних порівняльних популяційних досліджень у
співпраці з кардіологами-епідеміологами Академії медичних наук
України для Полтавського та інших регіонів України.

Основні виконавці проекту у 2012 році:
Грід-застосування та Веб-сервіси
Романенко Тетяна (ІПММС НАНУ)
Волжева Марія (ІПММС НАНУ)
Ільін Микола (НТУ “КПІ” МОН)
Євген Слюсар (КНУ МОН)
Ольга Пріла (ЧТУ МОН)
та інші.
Медичні співвиконавці
Д.м.н. Єна Лариса (і-т геронтології АМНУ)
К.м.н. Чайковський Ілля (МНУЦ НАНУ)
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Подяка
За підтримку проекту:
Головному лікарю Полтавського кардіологічного диспансеру
Вакуленко Костянтину Євгеновичу
Кардіологу полтавської станції швидкої допомоги Ткачу
Любомиру Івановичу
Усім фахівцям полтавського технічного університету, які
забезпечили реальну співпрацю з проектом Медгрід
Іншим виконавцям програми розвитку Грід-технологій, зокрема
ІМБГ НАНУ Корнелюк Олександр
ІК НАНУ, Тульчинський Вадим
ІПФ НАНУ, м.Суми, Лопаткін Роман
ІПМЕ НАНУ, Давиденко Анатолій
ИСМа НАНУ, м.Харків, Бараннік Сергій
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Дякую за увагу!
Медична ГРІД-система для
популяційних досліджень в галузі
кардіології на базі
електрокардіограм.
http://medgrid.immsp.kiev.ua
Науковий керівник Віталій Вишневський
Інститут проблем математичних машин і
систем НАН України
E-mail: vit@immsp.kiev.ua

